
2.1.1 Spelling en uitspraak

De volgende lijst geeft een ovemcht van de Karaibse fonemen, hun uitspraak, en de
" schrijfwijze.

Foneem

/a/

Id

lit

lot

Ai/

l\l

/p/

IM

Ikl

Isl

Iml

IvJ

M
/w/

/J/

Wanneer men deze spelling en uitspraak kent, leveren de tweeklanken (au ai ex ox uiyx) geen
problemen meer op. Wei moeten we nog iets zeggen over: (1) de y aan het begin van een
woord, (2) de uitspraak van de plofklanken, (3) het plofklank-archifoneem, (4) het neusklank-

archifoneem, (5) klinkeropeenvolgingen, en (6) 'vreemde' klanken.

Wanneer een y in een lichte, onbeklemtoonde lettergreep aan het begin van een woord
voorkomt, wordt hij niet uitgesproken (vergelijk ykurijdrary 'mijn boot\ waarin dejy aan het

begin niet uitgesproken wordt, enypoty 'mijn lichaamshaar', waarin de>> aan het begin wel
uitgesproken wordt).

De plofklanken (dus: p, t en k) kennen een harde en een zachte uitspraak. De uitspraak is zacht

(d.w.z.: ze klinken als b, den Franse g) in twee gevallen: (1) wanneer er een neusklank (m of
ri) aan voorafgaat, en (2) wanneer er een onbeklemtoonde lettergreep (die bestaat uit een

medeklinker en een klinker) aan voorafgaat; zo spreekt men xrdmpo (*en toen') uit als irdmbo,

en typpratdry (
4

zijn geld') als tybyraddry. In andere gevallen is de uitspraak van de

plofklanken hard (d.w.z.: pt ttnk klinken ook werkelijk als/?, t en Jfc).
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Uitspraak



Het plofklank-archifoneem is een karakteristiek element van de Karalbse taal, Het is een

overblijfsel van een plofklank (dus: van een p, t of k)> en wordt in deze proefuitgave

geschreven als een apostrof (bv.: na'na wa 'voor ons\ De uitspraak lijkt v66r een

stemhebbende medeklinker op de keelklank die men hoort tussen na en apen in het woord

natipen, en op een /z-klank v66r een stemloze medeklinker. Het verschil tussen de woorden

nana 'ananas' en na 'na 'wij' is dus dat het tweede woord de keelklank van nadpen tussen de

a en de (tweede) n laat horen, en het verschil tussen koko 'nacht'en ko 'ko 'kokosnoot' is dat

er in het woord voor 'kokosnoot' een (soms niet al te goed hoorbare) A-klank is.

Het neusklank-archifoneem is een overblijfsel van een m of een n aan het eind van een

lettergreep, en wordt geschreven als een m wanneer er een/? in hetzelfde woord volgt (en de

p wordt dan geschreven als b\ en in alle andere gevallen als een n. Het neusklank-archifoneem

dat als m geschreven (zoals in: irompo), wordt ook uitgesproken als een m, maar het

neusklank-archifoneem dat als n geschreven wordt, klinkt als een n wanneer er een / volgt

(zoals in: unty), en in andere gevallen als een (soms bijna onhoorbare) ng (zoals in: onkai

'kam\ of wyton 'ik ging').

Om een tweeklank (twee klinkers van 66n lettergreep) van een klinkeropeenvolging (twee

klinkers die tot verschillende lettergrepen behoren) te onderscheiden, schrijven we na de eerste

klinker van een klinkeropeenvolging een apostrof. (De apostrofwordt dus niet alleen gebruikt

om de keelklank van het plofklank-archifoneem aan te duiden, maar ook de keelklank die als

het ware tussen klinkers van verschillende lettergrepen verschijnt; beide keelklanken lijken

in uitspraak ook op elkaar.)

In leenwoorden en tussenwerpsels kan men 'vreemde' klanken (b dfg h I) aantreffen, d.w.z.

klanken die als het ware van buiten de Karaibse zijn binnengedrongen, hetzij uit een vreemde

taal (bv.: datra 'dokter' uit het Surinaams), hetzij als nabootsing van geluiden (bv.: dun!
c

boem!')-
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